ZÁPIS
Ze schůze výboru OO ČSV Kladno a výboru ZO ČSV Slaný
ve věci vyjádření k zápisu z mimořádného zasedání výboru ZO Slaný ze dne 3.11.2016,
konané dne 26.11.2016 v Naučném středisku ekologické výchovy v Brandýsku Olšanech –
Čabárna č. p. 220 od 12,00 hodin.
K bodu 3 zápisu ZO Slaný:
1. Nařízení finanční kontroly bylo iniciováno na jednání předsedkyně ČSV a předsedy
OO Kladno na společném jednání ohledně žádosti „Knovízkých“ včelařů. Hlavním
důvodem bylo odůvodnění žádosti s připomínkou „nejasného hospodaření ZO Slaný“.
2. Předseda OO Kladno byl upozorněn předsedkyní ČSV na čl. 21, písm. d), který dává
KRK OO možnost kontroly činnosti a hospodaření v ZO okresu.
3. Na zasedání předsednictva OO Kladno a KRK OO Kladno dne 1.9.2016 byla
jednohlasně schválena kontrola s podmínkou, že RV ČSV poskytne OO Kladno
kvalifikovaného člena z ÚKRK.
4. V zápisu nejsou uvedeny konkrétní důvody, v čem bylo poškozeno dobré jméno ZO
Slaný, v čem byla zpochybněna kompetence a suverenita orgánů ZO Slaný a vzhledem
k opoře činnosti OO Kladno ve Stanovách ČSV nelze tedy hovořit ani o šikaně.
Domáhání se šetření věci rozhodčí komisí svazu lze považovat ze strany ZO Slaný za
výhrůžku nadřízenému orgánu, který svým postupem ale neporušil žádná ustanovení
Stanov ČSV.
5. Veškeré výše uvedené doklady ve věci žádostí, usnesení a další, kterých se
předsednictvo ZO Slaný dožaduje, jsou interní dokumentací OO Kladno a
nebudou poskytovány nižší organizační složce ČSV – to se týká všech následných
požadavků ze zápisu ZO Slaný.
K bodu 4 zápisu ZO Slaný:
1. Odst. a) – platný JŘ ČSV neukládá OO informovat o svých rozhodnutích nižší
organizační složky, byť se jich věc dotýká. Zamítnutí žádosti o vzniku nové ZO tak
nikterak neovlivňuje činnost ZO Slaný, naopak zachovává územní celistvost ZO.
2. Odst. b) – výbor OO Kladno rozhodl při posuzování žádostí, že na jednání nebude
přizvána žádná z dotčených stran.
3. Odst. b) – žádosti o vznik nových ZO spadají dle čl. 19, písm. f) Stanov ČSV do
rozhodovací kompetence OO.
4. Odst. c) – žádost samotná nebyla podnětem pro kontrolu hospodaření, dokud
v odůvodnění žádosti nebyly uvedeny zmínky o hospodaření ZO Slaný a výbor OO
Kladno neuvažoval o kontrole až do momentu, kdy byla žádost/stížnost doručena PRV
a předseda OO Kladno byl vyzván předsedkyní RV k vysvětlení věci.

K bodu 5 zápisu ZO Slaný:
1. Z výše uvedeného vyplývá, že důvody pro nařízení kontroly hospodaření byly reálné,
což vyplývá z odůvodnění žádosti č. 2 – důvody byly citovány z žádosti.
2. Výbor OO Kladno není kompetentní pro posuzování vzájemných vztahů v ZO okresu.
Předpokládá, že interní záležitosti mezi členy výboru a členskou základnou si bude ZO
řešit interně (čl. 21, písm. g)). Celý problém vnímá výbor OO Kladno jako problém
vzájemné komunikace mezi výborem ZO Slaný a částí členské základny.
3. Nelze hovořit o ohrožení důvěryhodnosti ZO Slaný a smluvních partnerů, protože
kontrola hospodaření se netýkala sponzorů a partnerů ZO Slaný. Výsledek kontroly
navíc posílil důvěryhodnost výboru ZO Slaný pro její členy.
4. Výbor OO Kladno se nebude omlouvat za svou činnost, spojenou s projednáváním
žádostí a zajištěním finanční kontroly v ZO Slaný. Výše je dostatečně doloženo, že
stížnost členů k hospodaření byla reálná a nikdo tak nepostupoval svévolně z titulu
svěřené funkce.
K bodu 6 zápisu ZO Slaný:
1. Po konzultaci s předsedkyní ČSV, ale i dalšími institucemi, které provádí kontrolní
činnost, bylo konstatováno, že stanovení termínu bylo na jeho povahu velmi mírné a
dává tak kontrolovanému subjektu zbytečně velký prostor pro zahlazení nedostatků.
Aby finanční kontrola byla objektivní, nelze na ni předem upozornit.
2. Co se týká samotného termínu, který byl stanoven na pracovní den s ohledem na čas
předsedy komise, lze vyjádřit obavu, jak by byli schopni zástupci ZO Slaný řešit
mimořádné situace (např. úhyny včelstev v důsledku otrav), pokud nejsou schopni
reagovat na takto volné termíny.
3. Odškodnění – OO Kladno nese náklady na zajištění kontroly ze svých prostředků a
kompenzuje pouze náklady, které se týkají členů výboru OO Kladno. Je připravena
hradit náklady předsedy finanční komise, a osob, které si objednala na provedení dané
činnosti, ale jiné náklady se jí netýkají.
K bodu 7 zápisu ZO Slaný:
1. Vyloučení členů – dle Stanov ČSV a JŘ ČSV neexistují důvody, které by bylo možné
uplatnit pro vyloučení člena.
2. Dle čl. 6, písm. e) se členové mohou se stížnostmi obracet i na vyšší složky, což
učinili.
3. Doporučuji jasně jmenovat články stanov, které dotyční dle názoru výboru ZO Slaný
porušili. V případě, že porušili čl. 6, odst. 2, písm. c) a f), pak se ale nejedná o důvody
pro vyloučení jmenované v čl. 5, písm. d).
4. Je třeba přihlédnout i k současné nové legislativě, kdy vyloučený člen pozbývá
členství na dobu 2 let. Takže vyloučení člena ze ZO Slaný mu po tuto dobu
neumožňuje vstup do jiné ZO.
5. Je zde reálná obava, aby návrh na vyloučení členů nepřinesl další stížnosti na výbor
ZO Slaný, na porušení práv členů – čl. 6, písm. a), b), e), f) a j) Stanov.
Diskuze k tématu:

Návrh usnesení za dne 26.11.2016
1.

Bere na vědomí:
1. Výbor OO Kladno bere na vědomí zápis z mimořádného zasedání výboru ZO Slaný.
2. Obě strany berou na vědomí vyjádření výboru OO Kladno k jednotlivým bodům
zápisu.
3. OO Kladno bere na vědomí připomínky k možné účasti zástupců ZO na jednáních,
informování zástupců ZO o jednáních vedených OO Kladno, které se dotýkají
působnosti jejich území a jejich činnosti.
4. ZO Slaný bere na vědomí, že výbor OO Kladno se nebude omlouvat za svou činnost,
spojenou s projednáváním žádostí a zajištěním finanční kontroly v ZO Slaný. Postup
výboru OO Kladno byl v souladu se Stanovami ČSV a JŘ ČSV a v tomto ohledu
nedošlo k porušení žádných ustanovení.

2.

Schvaluje:

3.

Ukládá:
1. Výboru OO Kladno v projednávaných věcech, dotýkajících se ZO okresu zvážit
informování zástupců ZO, případně účast zástupců ZO na jednáních OO Kladno,
bude-li to možné projednat věci v rámci společných zasedání OO a ZO okresu.
2. Výboru ZO Slaný seznámit se s obsahem Stanov ČSV a JŘ ČSV, které se týkají práv a
povinností členů, výboru ZO a OO.
3. Výboru ZO Slaný postupovat s rozvahou ve věci potrestání členů, kteří svou stížností
iniciovali kontrolu hospodaření v ZO Slaný.

V Brandýsku – Čabárně, dne 26.11.2016
Předsednictvo OO ČSV Kladno:

Předsednictvo ZO ČSV Slaný:

Předseda:

…………………………...
J. Volek

……………………………………..
JUDr. R. Ovčárik

Jednatel:

…………………………….
M. Dragounová

……………………………………..
J. Hořejší

Místopředseda …………………………….
R. Plecitý

……………………………………..
J. Krátká

Pokladník

……………………………………..
Mgr. Š. Nosál

…………………………….
M. Jungmanová

Na vědomí:
Zápis z jednání, včetně usnesení zaslat:
1. Předsedkyně ČSV, Mgr. J. Machová
2. Předseda, jednatel OO Kladno
3. Předseda, jednatel ZO Slaný

Prohlášení ke změně členství ZO ČSV:

Jméno (hůlkově):

………………………………

Příjmení (hůlkově): ………………………………
Rok narození:

………………………………

Reg. č. chovatele:

………………………

Já, výše jmenovaný, toho času člen ZO ČSV Slaný, se včelstvy umístěnými v katastru níže
uvedených obcí, souhlasím / nesouhlasím *) se začleněním do případně nově vzniklé ZO
Knovíz, která by měla působnost na katastru obcí:
1. Jemníky, KÚ 658243
2. Knovíz, KÚ 667188
3. Podlešín, KÚ 723 983
*) nehodící se škrtněte
V ………………… dne ………………….

……………………………….
podpis

